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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาบทบาทผู้น าชุมชนในการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด
ในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ (2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการ
แก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ (3) เพ่ือศึกษา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตต าบลบึงสามพัน 
อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญโดยจ าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม คือ(1) เจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรบึงสามพัน 
ยศพันต ารวจโท ยศพันต ารวจโท ยศดาบต ารวจผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ านวน        
3 คน (2) ผู้น าชุมชนในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ต าแหน่งก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 4 คน (3) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามพัน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงสามพัน จ านวน 2  คน(4) ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ านวน 2  คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ 
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ผลการศึกษาพบว่า บทบาทผู้น าชุมชนในการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอ
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้ (1) การแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในเขตต าบลบึง
สามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด และ
การป้องกันโดยการสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการป้องกันผู้ค้าและผู้ติดยาเสพติดทั้งที่เป็นนักเรียนและ
บุคคลภายนอกเพ่ือไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา (2) การแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพ
ติดในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการให้ความรู้และการปลุกจิตส านึก
ของประชาชนให้ร่วมกันในการป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในชุมชน (3) จัดตั้งจุดตรวจสิ่งผิด
กฎหมายและตรวจปัสสาวะบนทางคมนาคมในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เป็นการป้องกันบุคคลที่พกพาสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงยาเสพติด และด าเนินคดีกับผู้ที่พกพาสิ่งผิดกฎหมาย
และผู้ที่เสพยาเสพติด (4) ส ารวจเป้าหมายและเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด เพื่อแยกเป้าหมายให้เป็น
ระดับอย่างชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการด าเนินการป้องกันอย่างเด็ดขาด (5) การสร้างเครือข่ายผู้น า
ชุมชนในการร่วมกันแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด เป็นการปลุกจิตส านึกให้แก่ประชาชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาให้แก่สังคม ชุมชน ในการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันปัญหายาเสพติดในเขต
ต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยก าหนดแผนป้องกันยาเสพติด ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญ คือ น าผู้กระท าผิดทั้งผู้ที่เสพยาเสพติด ผู้ที่ค้ายา
เสพติดและผู้ที่ผลิตยาเสพติด มาบ าบัดและลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมให้ส าเร็จ ควบคุมปัญหายา
เสพติดไม่ให้ขยายตัวขึ้นเพ่ือความสงบสุขของประชาชนในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

 ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ (1) งบประมาณไม่เพียงพอและมีความล้าช้าในการเบิกงบประมาณท าให้ไม่
คล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ (2) เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ (3) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังขาด
ทักษะในด้านการป้องกันและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (4) 
ผู้ค้ายาเสพติดมักเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอิทธิพลหรือผู้ค้ายาเสพติดมักเป็นผู้ที่มีอิทธิพล ท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความยากล าบากมากขึ้น (5) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุจริตประพฤติมิชอบ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางส่วนรับสินบนช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับผู้ค้ายาเสพติดรวมถึงการไม่
ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดในคดียาเสพติด 

 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตต าบลบึง
สามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้ (1) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องงบประมาณ
ไม่เพียงพอและมีความล้าช้าในการเบิกงบประมาณ โดยการขอความสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง
โดยตรงในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหายาเสพติด 
รวมถึงลดขั้นตอนในการเบิกงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ (2) การแก้ไข
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ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ โดยการขอความสนับสนุนจากส่วนกลางโดยตรง
ในการจัดสรรอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์เทคโนโลยีที่มี
ประโยชน์ต่องานด้านการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมีความทันสมัย (3) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่อง
ของผู้น าชุมชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางส่วนที่ยังขาดทักษะในด้านการป้องกันและความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายหรือวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ยุทธวิธีในด้านการป้องกันร่วมกันและอบรมในเรื่องกฎหมายและวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด 
(4) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของผู้ค้ายาเสพติดมักเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอิทธิพล โดยผู้บังคับบัญชา
ควรให้ความมั่นใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการด าเนินการอย่างเด็ดขาดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในการ
ป้องกัน โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลทางการเมืองและไม่รับสินบนใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการปกป้อง
ผู้ใต้บังคับบัญชาจากอ านาจทางการเมืองของผู้ที่มีอิทธิพล (5) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่อง
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุจริตประพฤติมิชอบ ควรมีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตประพฤติ
มิชอบ และไม่ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ประพฤติผิดดังกล่าวทุกกรณี รวมถึงการร่วมกันเป็นหูเป็นตา
ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุจริตประพฤติมิชอบ 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา มีดังนี้ (1) ด้านงบประมาณ ควรขอความสนับสนุนงบประมาณ
จากส่วนกลางโดยตรง เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน
ให้เพียงพอ และเพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ (2) ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ ควรขอ
สนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางในการจัดซื้อเครื่องมือที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง และพาหนะที่มีคุณภาพสูง และอุปกรณ์ทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ (3) ด้าน
ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะและความรู้ ควรมีการจัดฝึกอบรมร่วมกันในด้านทักษะใน
การป้องกัน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในด้านยาเสพติด และวิธีปฏิบัติในการด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง (4) ผู้ค้ายาเสพติดมักเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอิทธิพล ในยุคปัจจุบันมีหลายช่องทางในการเปิดโปงและ
ตรวจสอบผู้ที่มีอิทธิพล เช่น สื่อ Social ต่าง ๆ และนโยบายของนายกรัฐมนตรีปัจจุบัน พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มีนโยบายในการป้องกันผู้ที่มีอิทธิพลอย่างเต็มที่ และเปิดช่องทางในการร้องเรียน รวมถึง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีจิตส านึกส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เห็นแก่สินบน และไม่ควรเกรงกลัวต่อ
อ านาจอิทธิพลทางการเมืองหรืออ านาจอิทธิพลทางใด ๆ (5) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุจริตประพฤติมิชอบ 
ควรมีการเพ่ิมบทลงโทษกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากทุจริตประพฤติมิชอบ หากมีการตรวจสอบว่ามี
ความผิดจริง ควรที่จะมีบทลงโทษให้หนักมากให้ออกจากราชการ และไม่ควรให้ความช่วยเหลือแก่กันโดย
การสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในเขตพ้ืนที่ อ่ืน (6) ก าลังใจของผู้น าชุมชนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
ผู้บังคับบัญชาควรให้ก าลังใจ และให้ความสนใจในสภาพความเป็นอยู่ สภาพการปฏิบัติงาน สวัสดิการ 
และจิตใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงปกป้องเจ้าหน้าที่จากอ านาจ
ทางการเมือง อ านาจผู้ที่มีอิทธิพล เพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องเสียก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เป็น
การสร้างหลักประกันและความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ให้มีความเชื่อม่ัน มั่นใจ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ (7) ผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชนทั้ง 10 ชุมชนในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน 
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จังหวัดเพชรบูรณ์ ควรให้ความใส่ใจดูแลบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องและคนในชุมชนของตนในการเฝ้าระวังมิให้มีผู้เสพยาเสพติด ผู้ค้ายาเสพติด และป้องกันไม่ให้มี
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนของตน ครูอาจารย์ควรใส่ใจในพฤติกรรมของลูกศิษย์ให้มากขึ้น 
หากบุคคลใดหรือกลุ่มใดมีความเสี่ยง ควรที่จะดูแลและให้ค าปรึกษา ไม่ให้กลุ่มหรือบุคคลเหล่านั้นหลงผิด
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได ้

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

              ต าบลบึงสามพันเป็นพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นพื้นที่ท่ีถูกใช้พักยาเสพติดเพ่ือจ าหน่ายในพ้ืนที่และจัดส่งออกไปจ าหน่ายใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงอื่น ๆ มีการค้ายาเสพติดและการเสพติดยาเสพติดของประชากรในพ้ืนที่อย่างโจ่งแจ้ง ส่งผล
กระทบให้ประชากรในเขตโดยเฉพาะวัยรุ่นชายและหญิงมีอาการติดยาเสพติด น าไปสู่ปัญหาการท าร้าย
รางกายตนเองและผู้อ่ืนเนื่องจากอาการหวาดระแวงจากฤทธิ์ของยาเสพติด ท าให้เสียสุขภาพจิตเกิดโรค
ซึมเศร้า ขาดเรียนจนเป็นสาเหตุท าให้เรียนไม่จบ และลักขโมยสิ่งของเพ่ือน าไปซื้อยาเสพติดมาเสพ รวมถึง
มีการก่ออาชญากรรมท่ีเกิดจากอาการเมายาเสพติด เช่น การจี้ปล้น ข่มขืนและฆ่าผู้อ่ืน 

 จากข้อมูลและสถิติการจับกุมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การบ าบัดรักษาทุกระบบ และการประชุม
วิเคราะห์โต๊ะข่าวเฝ้าระวังยาเสพติดในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พบว่า ในพ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งหมด 11 อ าเภอ พ้ืนที่ที่พบว่ามีสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดมีในทุก
อ าเภอ และข้อมูลและสถิติการจับกุมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เดือนเมษายน พ.ศ.2560 จากพ้ืนที่ดังนี้ 
ล าดับที่ 1 หล่มสัก 48 ราย ล าดับที่ 2 เมืองเพชรบูรณ์ 45 รายล าดับที่ 3หล่มเก่า 37 ราย ล าดับที่ 4 บึง
สามพัน 30 ราย ล าดับที่ 5 หนองไผ่ 16 ราย  ล าดับที่ 6ศรีเทพ14 ราย ล าดับที่ 7น้ าหนาว 10 ราย ล าดับ
ที่ 8 วิเชียรบุรี 9 ราย ล าดับที่ 9 เขาค้อ 9 ราย ล าดับที่ 10 วังโป่ง 9 ราย ล าดับที่ 11 ชนแดน 3 ราย 
ข้อมูลพื้นที่ต าบล/เมือง ที่มีผู้ถูกจับกุมคดีเสพยาเสพติดมากที่สุด 4 อันดับ คือ อันดับ 1 เทศบาลเมืองหล่ม
สัก อันดับ 2 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ล าดับที่ 3 หล่มเก่า ล าดับที่ 4 บึงสามพัน ซึ่งทั้ง 4 พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ที่มี
ประชากรจ านวนมาก และมีปัญหาความชุกตัวของปัญหายาเสพติดที่สะสมมานาน (วิกิพีเดีย. 2560) 

            ดังนั้นผู้น าชุมชนกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ใช้วิธีการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขต 
ต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าเป็นต้องค านึงถึงมาตรการและประเมิน
สถานการณ์ในพ้ืนที่ให้เหมาะสม จ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการแก้ไขป้องกัน
ปัญหายาเสพติดทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ การให้ความส าคัญเกี่ยวกับข้อเรียกร้องและการ
สนับสนุนของผู้น าชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการน านโยบายการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดมา
ปฏิบัติใช้ในเขตต าบลบึงสามพัน รวมถึงบริบทหรือสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตต าบลบึงสามพัน เพ่ือ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตต าบลบึงสามพัน ให้สามารถป้องกันนัก
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เสพหน้าใหม่ที่คิดจะลองเสพยาเสพติด และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่เอ้ือต่อการป้องกันการเสพยา
เสพติด ทั้งในระดับ ครอบครัว ตลาด โรงเรียน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว และชุมชนทั้ง 10 
ชุมชนในเขตต าบลบึงสามพัน รวมถึงการน าวิธีการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม ในการป้องกันผู้ที่เสพยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติดในเขตต าบลบึงสามพัน ด้วยปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้นท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทผู้น าชุมชนในการป้องกันปัญหายาติดในเขตต าบลบึง
สามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้น าชุมชนในการแก้ไข
ป้องกันปัญหาเสพยาเสพติดในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ และเพ่ือศึกษา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของผู้น าชุมชนในการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตต าบล
บึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การท าวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง บทบาทผู้น าชุมชนในการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดใน
เขตต าบลบึงามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ 

 1. เพ่ือศึกษาบทบาทผู้น าชุมชนในการแก้ไขป้องกันปัญหาเสพติดในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอ
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตต าบลบึงสามพัน 
อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 3.เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขต
ต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคิดการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด 

       การป้องกันปัญหายาเสพติด หมายความว่า การให้การศึกษา ข่าวสาร ความรู้ และข้อมูลในเรื่อง
คุณภาพของชีวิตและยาเสพติด ตลอดจนการป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้รอดพ้นจากยาเสพ
ติดด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้ประชาชนไม่ใช้ยาเสพติด ถึงแม้จะประสบปัญหาต่าง ๆ รวมทั้ง
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมใกล้ตัวที่มีส่วนผลักดันให้ใช้ยาเสพติดควบคู่กันไปด้วย 

       วิธีการป้องกันปัญหายาเสพติดแผนป้องกันยาเสพติดเป้าหมายแผนสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหา
ยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และประชาชนโดยทั่วไป  

แผนงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
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 กลุ่มปฐมวัย สร้างพ้ืนฐานภูมิคุ้มกันในเรื่องยาเสพติดในเด็กปฐมวัยโดยการพัฒนาความสามารถ
ของสมองในการจัดการกับชีวิตที่ด ี

 ประถมศึกษา มาตรการป้องกันฯ โดยการให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือการป้องกันยา
เสพติดผ่านกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น ครูผู้สอนในโรงเรียน ครูต ารวจ ครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน โต๊ะครูโต๊ะอิหม่าม ฯลฯ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ปัญหายาเสพติดตามศาสนาที่ตนนับถือ 

 มัธยมศึกษา มาตรการป้องกัน/เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยการให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตเพ่ือการป้องกันยาเสพติดผ่านกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น ครูผู้สอนในโรงเรียน ครูพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน โต๊ะครูโต๊ะอิหม่าม ฯลฯ และการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองผ่าน
กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา กิจกรรม เฝ้าระวัง การพัฒนาและเสริมสร้าง
เครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เช่น 
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมนักเรียนแกนน า เป็นต้น และมาตรการแก้ไข โดยการค้นหา/คัด
กรองและบ าบัดรักษาในรูปแบบที่เหมาะสม สนับสนุนคณะกรรมการโรงเรียน/สถานศึกษาเพ่ือร่วมมือกับ
องค์กรชุมชนในการเฝ้าระวังฯ นักเรียน (โดย สถานศึกษา และชุมชน) 

 อาชีวศึกษา มาตรการป้องกัน/เฝ้าระวังฯ โดยการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและการ
ป้องกัน/เฝ้าระวังเชิงพ้ืนที่ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา กิจกรรมเฝ้าระวัง
การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด เช่น โครงการ 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน การจัดระเบียบรอบสถานศึกษา เป็นต้น และ
มาตรการแก้ไข โดยการค้นหา/คัดกรองและบ าบัดรักษาในรูปแบบที่เหมาะสม 

 อุดมศึกษา มาตรการป้องกัน/เฝ้าระวังฯ โดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองและ
การป้องกันพ้ืนที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เช่น การพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา การจัดระเบียบรอบสถานศึกษา เป็นต้น และมาตรการ
แก้ไขโดยการค้นหา/คัดกรอง และบ าบัดรักษาในรูปแบบที่เหมาะสม 

แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 

         เป้าหมายแผนงานเด็กและเยาวชนช่วงอายุระหว่าง 6-15 ปี ได้แก่ เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6-
15 ปี ที่ไม่ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเยาวชนอายุระหว่าง 16-25 ปี ที่ไม่ได้ศึกษาต่อและไม่มีงานท า 

แนวทางการด าเนินงาน 

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การ
สร้างงาน สร้างอาชีพ การเรียนนอกระบบ กีฬา/นันทนาการ และงานจิตอาสาต่าง ๆ โดยใช้ศูนย์เยาวชน
ในพ้ืนที่เป็นกลไกการด าเนินงาน 
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          2. เปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลัง ด้วยการเร่งหาตัวตนให้พบเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง จัด
กิจกรรม ปรับพฤติกรรมเสี่ยง/ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือที่เหมาะสม แผนงานสร้างภูมิคุ้มกั นในกลุ่ม
สถานประกอบการ แนวทางการด าเนินงาน สนธิก าลังชุดปฏิบัติการฯ ขอความร่วมมือเข้าตรวจสอบ
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและขอความร่วมมือผู้ประกอบการตั้งชุดอาสาเฝ้าระวังยาเสพติด
ของสถานประกอบการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ และ รปภ.ของสถานประกอบการเพ่ือเฝ้า
ระวังยาเสพติด เน้นเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดสู่สถานประกอบการ ส่วนผู้ค้าต้องถูกด าเนินการ
ทางกฎหมาย 

แผนงานป้องกันและสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนทั่วไป 

 1. การรณรงค์ป้องกันให้ความรู้ในกลุ่มประชาชนทั่วไปรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด/สร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยผู้น าชุมชน
ด าเนินการให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แผ่นป้าย 
แผ่นซีดี ฯลฯ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

 2. สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยพัฒนาเครือข่ายผู้น าและประชาชนให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ จนพัฒนาเป็นภาคประชาสังคมที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ 

3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย 

   3.1 หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหายาเสพติด ด าเนินกิจกรรม รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติดสร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวังเป็นหูเป็นตา ดูแลสมาชิกไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ใช้กลไกผู้น า
ชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเหมือนกันทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยร่วมกับชุดปฏิบัติการประจ าต าบล ผู้
ประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชน และผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) 

   3.2 หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหายาเสพติดน้อยด าเนินกิจกรรมควบคุมปัญหา เฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกัน ใช้กลไกผู้น าชุมชนและคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ผู้ประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) และชุดปฏิบัติการประจ า
ต าบล ร่วมกันท ากิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้กระบวนการ 9 
ขั้นตอน ของกรมการปกครอง 

   3.3 หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหายาเสพติดปานกลาง ด าเนินกิจกรรมควบคุมปัญหา เฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด รณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกัน ใช้กลไกผู้น าชุมชนและ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัย (ชรบ.) ผู้ประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้
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ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) และ ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล ร่วมกันด าเนินกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้กระบวนการ 9 ขั้นตอน ของกรมการปกครอง 

   3.4 หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหายาเสพติดมาก ด าเนินกิจกรรมปิดล้อม ตรวจค้น กดดันให้
ผู้ค้าผู้เสพ แสดงตัว ด าเนินการกับผู้ค้า ส่งผู้เสพเข้าบ าบัด ควบคุมปัญหาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด รณรงค์
ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกัน ใช้กลไกผู้น าชุมชนและคณะกรรมการ (กม.) ร่ วมกับชุด
รักษาความปลอดภัย (ชรบ.) ผู้ประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) และ
ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล ร่วมกันด าเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
ใช้กระบวนการ 9 ขั้นตอน ของกรมการปกครอง 

   3.5 ในกรณีที่เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน หรือพ้ืนที่ที่มีปัญหาวิกฤติ หมายถึง มีปัญหายาเสพติด
รุนแรงอย่างต่อเนื่องหรือซ้ าซาก ให้มีการก าหนดพื้นที่เป็นเป้าหมายเพื่อออกแผนปฏิบัติการเฉพาะ โดยจัด
ชุดปฏิบัติการร่วมโดยสนธิก าลังจากทหาร ต ารวจ พลเรือน เพ่ือปฏิบัติการต่อผู้ค้ารวมถึงแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่อย่างเข้มข้น เพ่ือลดปัญหาในพื้นที่ลงให้ได้  

วิธีด าเนินงานวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary researgh) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือ
การปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการแก้ไขป้องกันปัญหา
ยาเสพติด 

 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1. ประชากร (Population) ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรบึงสามพัน 
ยศพันต ารวจโท ยศพันต ารวจโท ยศดาบต ารวจผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ านวน 3 
คน (2) ผู้น าชุมชนในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จ านวน 4 คน (3) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามพันและ สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงสามพัน จ านวน 2  คน (4) ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเพติด จ านวน 2  คน 
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ตัวแปรที่ศึกษา 

           ปัญหาและอุปสรรคของการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสาม
พัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

                    (1) ด้านงบประมาณไม่เพียงพอและมีความล้าช้าในการเบิกงบประมาณ 

                    (2) ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ  

                    (3) ด้านผู้น าชุมชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะในการป้องกันและความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

                    (4) ด้านผู้ค้ายาเสพติดมักเก่ียวข้องกับผู้ที่มีอิทธิพล 

                    (5) ด้านเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องประพฤติมิชอบ    

           แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตที่ ต าบลบึง
สามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

                    (1) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอและมีความล้าช้าในการ
เบิกงบประมาณ  

                    (2) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ 

                    (3) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของผู้น าชุมชนเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องขาดทักษะใน
การป้องกันและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

                   (4) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของผู้ค้ายาเสพติดมักเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอิทธิพล 

                   (5) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุจริตประพฤติมิชอบ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

          เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือท าการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ ( Interview) ใน
รูปแบบการสัมภาษณ์ เพ่ือศึกษาบทบาทผู้น าชุมชนในการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตต าบลบึง
สามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย 

             ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

             ตอนที่ 2 บทบาทผู้น าชุมชนในการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่ต าบลบึงสามพัน 
อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์             
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             ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่ต าบลบึงสามพัน 
อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดอย่างอิสระ 

              ตอนที่ 4 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขต
ต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

              ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

            ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ โดยลงพ้ืนที่ด้วยตนเอง ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยตรง
แบบเฉพาะเจาะจง และแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย การบันทึกข้อมูลจดบันทึก บันทึกเสียง
และภาพตลอดจนการสังเกตุเชิงประจักษ์ ตั้งแต่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

          การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล สรุปใจความส าคัญน าไปสู้การวิเคราะห์เนื้อหาสาระ ( 
Content Analysis ) โดยการสังเคราะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดย
เสนอข้อมูลเชิงพรรณนา 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลทั่วไป 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง บทบาทผู้น าชุมชนในการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขต
ต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) เน้น
การสัมภาษณ์ โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจ าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 
กลุ่ม คือ(1)เจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรบึงสามพัน ยศพันต ารวจโท ยศพันต ารวจโท ยศดาบ
ต ารวจผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ านวน 3 คน (2)ผู้น าชุมชนในเขตต าบลบึงสามพัน 
อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 4 คน (3)เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงสามพันและ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามพันจ านวน 2  คนคน (4) 
ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเพติด จ านวน 2  คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ (1) เพ่ือศึกษา
บทบาทผู้น าชุมชนในการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์ (2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตต าบลบึงสามพัน 
อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ (3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการแก้ไข
ป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การศึกษา 

 วัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาบทบาทผู้น าชุมชนในการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด
ในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ผลการศึกษาพบว่าผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
แก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีแนวทางใน
การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยก าหนดแผนป้องกัน ป้องกันและกวาดล้างยาเสพติด ซึ่งมี
เป้าหมายส าคัญ คือ น าผู้กระท าผิดทั้งผู้ที่เสพยาเสพติด ผู้ที่ค้ายาเสพติดและผู้ที่ผลิตยาเสพติด มาลงโทษ
ตามกระบวนการยุติธรรมให้ส าเร็จ ควบคุม ปัญหายาเสพติดไม่ให้ขยายตัวขึ้นเพ่ือความสงบสุขของ
ประชาชนในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 วัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด
ในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคใน
การป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประเด็นที่
ส าคัญดังนี้ คือ (1) งบประมาณ (2) เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ (3) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะ (4) 
ผู้ค้ายาเสพติดมักเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอิทธิพล (5) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุจริตประพฤติมิชอบ 

 วัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไข
ป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ เนื่องจากมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานร่วมกันของผู้น าชุมชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การขอการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางให้
เพียงพอเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ และงบประมาณในการซื้อเครื่องมือให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการป้องกันยาเสพติดและมีการ
ฝึกทักษะในด้านการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้มีความ
ช านาญมากขึ้น มีการป้องกันผู้ค้ายาเสพติดและผู้ที่มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดโดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลทาง
การเมืองหรือทางใด ๆ และร่วมกันในการเฝ้าระวังไม่ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องประพฤติผิดในหน้าที่ 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาที่ค้นพบ พบว่ามีความสอดคล้องกับการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด จักรเพชร 
อินปา (2555, หน้า 96) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันยาเสพติด
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจภูธรจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า มีแนวทางท่ีส าคัญ ได้แก่ ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ข้อมูลรายละเอียดกับประชาชนเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด บรรพต สุขัง (2553, หน้า 42) 
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ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธร
เมืองบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต ารวจเห็นด้วยต่อปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ เรียกล าดับจากด้านที่มีค่า เฉลี่ยสูงไป
หาต่ าดังนี้ (1) ด้านการกระตุ้นเสริมสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรู้พิษภัยของยาเสพติดด้านป้องกันด้าน
กฎหมายและด้านบริหารจัดการ (2) ควรให้ด าเนินการป้องกันยาเสพติดให้มีผลการจับกุมให้มากขึ้น ให้
สืบสวนหาข่าวและป้องกันขบวนการเครือข่ายยาเสพติดและควรใช้มาตรการเด็ดขาดกับผู้ค้าและผู้เสพยา
เสพติดจะได้แก้ไขปัญหาการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จิระ
ศักดิ์ เหมือนรอดดี (2546, หน้า 104) ได้ท าการศึกษา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดป้องกัน
ปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ในด้านการป้องกันยาเสพติดสามารถท าอย่างมีประสิทธิภาพได้
ในระดับหนึ่งเป็นส่วนของสถานีต ารวจที่มีงบประมาณเพียงพอซึ่งยังมีเป็นส่วนน้อย ส่วนมากยังขาด
งบประมาณและติดขัดขั้นตอนข้อกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปป้องกันยาเสพติด และใน
ปัจจุบันรัฐบาลมีเงินสนับสนุนด้านงบประมาณและรางวัลการจับกุมยาเสพติดมากขึ้น ตลอดจนมีการใช้
กฎหมายยึดทรัพย์ท าให้การมีประสิทธิภาพได้ผลมากกว่าเดิม ทวีศักดิ์ จันทรโชต (2549, หน้า 72) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการป้องกันปัญหายาเสพติดสู่การปฏิบัติ : 
กรณีศึกษา กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตาม
นโยบายการป้องกัน คือ ขาดงบประมาณ การไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ การได้รับ
งบประมาณล่าช้า ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติวิธีด าเนินการ ไม่เข้าใจข้อกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงานขาดความซื่อสัตย์ ขาดจิตส านึกต่อหน้าที่ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 จากผลการศึกษาที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถน าประเด็นส าคัญที่ค้นพบ มาเป็นข้อเสนอแนะ โดย
เห็นควรมีการปรับปรุงปัจจัยในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น าชุมชนเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. ด้านงบประมาณ ควรขอการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางโดยตรง เพ่ือจัดสรร
งบประมาณให้แก่ผู้น าชุมชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปัญหาให้ มีความ
เพียงพอ และเพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินโครงการ 
 2. ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ ควรขอการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางโดยตรงใน
การจัดซื้อเครื่องมือที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้น าชุมชนเจ้าหน้าที่ รวมถึงพาหนะที่มีความ
คล่องตัวสูง และอุปกรณ์ทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของผู้น า 
 3. ด้านผู้น าชุมชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะความรู้ ควรมีการจัดฝึกอบรมร่วมกันในด้าน
ทักษะในการป้องกัน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดหรือวิธีปฏิบัติในการด าเนินการ ให้แก่
ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ต ารวจ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  
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 4. ผู้ค้ายาเสพติดมักเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอิทธิพล ในยุคปัจจุบันนั้นมีหลายช่องทางในการเปิดโปง
ตรวจสอบผู้ที่มีอิทธิพล เช่น สื่อ Social ต่าง ๆ และนโยบายของนายกรัฐมนตรีปัจจุบัน พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้มีนโยบายในการป้องกันผู้ที่มีอิทธิพลอย่างเต็มที่ และเปิดช่องทางในการร้องเรียน รวมถึง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีจิตส านึกส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เห็นแก่สินบนใด ๆ และไม่ควรกลัวต่อ
อ านาจอิทธิพลใด ๆ  
 5. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุจริตประพฤติมิชอบ ควรมีการเพ่ิมบทลงโทษกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หากประพฤติมิชอบ หากมีการตรวจสอบว่ามีความผิดจริง ควรที่จะลงโทษทางอาญาให้หนักกว่าพลเรือน
ทั่วไปหรือออกจากราชการ และไม่ควรให้ความช่วยเหลือแก่กันโดยการสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในเขต
พ้ืนที่อ่ืน  
 6. ก าลังใจของผู้น าชุมชนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควรให้ก าลังใจ และให้ความสนใจ
ในสภาพความเป็นอยู่ สภาพการปฏิบัติงาน สวัสดิการ และจิตใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงปกป้องเจ้าหน้าที่จากอ านาจทางการเมือง อ านาจผู้ที่มีอิทธิพล เพ่ือไม่ให้
เจ้าหน้าที่ที่มีปฏิบัติงานต้องเสียก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการสร้างหลักประกันและความมั่นใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ให้มีความเชื่อมั่น มั่นใจ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เสมอ  
 7. ผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชนทั้ง 10 ชุมชนในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ควรให้ความสนใจและดูแลบุตรหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และร่วมมือผู้น า
ชุมชนกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องและคนในชุมชนของตนในการเฝ้าระวังมิให้มีผู้เสพยาเสพติด ผู้ค้ายาเสพติด 
และป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนของตน ครูอาจารย์ควรใส่ใจในพฤติกรรมของลูก
ศิษย์ให้มากขึ้น หากบุคคลใดหรือกลุ่มใดมีความเสี่ยง ควรที่จะดูแลและให้ค าปรึกษา ไม่ให้กลุ่มหรือบุคคล
เหล่านั้นหลงผิดไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 หลังจากท่ีด าเนินการศึกษาเรื่องนี้จนเสร็จสิ้น ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่าหากมีโอกาสท าการศึกษาในครั้ง
ต่อไปในประเด็นเดียวกันหรือใกล้เคียง ควรมีการด าเนินการศึกษาเพ่ิมเติมในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
 1. ควรท าการศึกษาในประเด็นประสิทธิภาพของการด าเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดของ
สถานีต ารวจภูธรบึงสามพัน เพ่ือจะได้ทราบว่ามีประสิทธิภาพในระดับใด เนื่องจากครั้งนี้ จากผลการศึกษา
ทราบว่ามีปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง ทั้งนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงกับประสิทธิภาพของสถานีต ารวจภูธรบึง
สามพัน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสาม
พัน  จังหวัดเพชรบูรณ์ และหากมีการศึกษาระดับประสิทธิภาพจะท าให้ทราบเพ่ิมเติมอีกว่าควรจะ
ปรับปรุงในด้านอ่ืนใดนอกจากนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด ซึ่งจะสามารถ
น ามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการด าเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ไม่เหมาะสมให้มี
ความเหมาะสม และส่งเสริมปัจจัยที่มีความเหมาะสมอยู่แล้วให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสถานีต ารวจภูธรบึงสามพัน ต่อไป 
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